
„Дођох да бацим огањ на земљу и како бих желео да се већ запа лио!” (Лк. 
12, 49) – речи су Госпо да Ису са Хри ста. Он их је изго во рио поу ча ва ју ћи уче ни
ке Сво је о послед њим вре ме ни ма – вре ме ни ма Цркве – и о „вер ном и мудр ом 
упра ви те љу, које га ће поста ви ти госпо дар над чеља ди Сво јом да им даје оброк 
на вре ме” (Лк. 12, 42). Какав је то огањ о коме гово ри Спа си тељ? То је огањ 
божан ски, огањ нество ре не све тло сти и живо та, огањ љуба ви, добр о те и лепо
те Бож је, огањ чове ко ве вере и љуба ви, огањ спа се ња и обо же ња све га и свих у 
Хри сту, огањ пре о бра же ња све та у Цркву, у Тело Хри сто во. По речи ма све тог 
апо сто ла Павла, шта ви ше, и Сâм Бог наш јесте – Огањ (Јевр. 12, 29).

И као што се сун чев зрак пре ло ми кроз кап росе или мале но сочи во и, 
ужи жив ши се, пад не на суву тра ву и шибље, и запа ли их, и раз го ри се пожар 
вели ки, тако и зрак нество ре не све тло сти Бож је, када „дође пуно ћа вре ме на” 
(Гал. 4,4), заси ја кроз душу Иза бра ни ка Бож јег и – пав ши на тра ву, шибље и шу
му исто риј ских дога ђа ја, пра ће них Про ми слом Бож јим – оба сја их, запа ли их 
изну тра божан ским бла го во ље њем и сми слом, те бук ну „пожар вели ки” – пре
о бра же ња све га у исто ри ји. Јер, Бог је Огањ и Бог Који огње но рев ну је (V Мојс. 
4, 24) за спа се ње чове ка и све та, и то до смр ти Сина Њего ва Једи но род но га и 
Љубље но га на Крсту.

Бог је, како сагла сно веле све ти Оци Цркве, постао човек да би човек у 
Ова пло ће но ме Богу – Хри сту Бого чо ве ку – могао да поста не бог по бла го да ти 
Бож јој, што је у пред веч ном Сво ме Саве ту Бог Живи, Све та Тро ји ца, и нау мио 

ХИЉАДУ СЕДАМ СТОТИНА ГОДИНА
МИЛАНСКОГ ЕДИКТА (313–2013)



2

за чове ка. Бог, Који је Љубав и Једи ни Чове ко љу бац, жели да се сва ки човек 
спа се и обо жи. Бог обо же ње жели чита вом роду људ ском. Он жели да, сада и у 
веко ве веко ва, „ста не на сабо ру Бож јем, у ред бого ва” (Пс. 82, 1), то јест усред 
обо же них сино ва и кће ри Сво јих.

Зато није било довољ но да буду крште ни само поне ки човек или поне
ка зајед ни ца људи у исто ри ји већ је Господ Сво јим уче ни ци ма рекао: „Иди те 
и нау чи те све наро де, кршта ва ју ћи их...” (Мт. 28, 19) у име Све те и Живо на
чал не Тро ји це. А како је било могу ће крсти ти „све наро де” када је тада шња 
позна та васе ље на била незна бо жач ка, одно сно мно го бо жач ка и хри сто го ни
тељ ска? Зато је, по Про ми слу Бож јем о спа се њу рода људ ског, било потреб но 
да и Импе ри ја, држа ва, то јест цар ство ово га све та, на свој начин узме уче шћа 
у чуде сном делу спа се ња рода људ ско га.

Зато је Бог – као Онај Који сваг да први дела, сваг да први изла зи у сусрет 
чове ку, сваг да први има ини ци ја ти ву у исто ри ји, јер је Он Љубав бес крај на и 
без мер на – иза брао чове ка хра брог, поу зда ног и посто ја ног, како му и сâмо име 
каже, Кон стан ти на (латин ско Con stan ti nus би на срп ском гла си ло Сто јан или 
Ста мен ко – посто ја ни) да, као рим ски цар, узме делат ног и на себи свој ствен 
начин апо стол ског уче шћа у вели кој и чуде сној тај ни кршта ва ња мно гих наро
да у име Све те Тро ји це и про по ве да ња Јеван ђе ља „свој тва ри под небом” (Кол. 
1, 23).

Тај на Бож јег дело ва ња у исто ри ји јесте нео бич но чудо: Бог кроз мало 
про ја вљу је вели ко, кроз мало пре о бра жа ва не само оно што је вели ко већ и све 
што посто ји. Тако је Он и кроз јед ног чове ка – Фла ви ја Вале ри ја Ауре ли ја Кон
стан ти на Авгу ста, сина Кон стан ци ја Хло ра и Фла ви је Јули је Јеле не, зна но га 
као цар Кон стан тин I Вели ки – про ме нио ток чита ве дота да шње исто ри је, при
пре мив ши ту коре ни ту про ме ну кроз поко ље ња ста ро за вет них и ново за вет них 
пра вед ни ка, учи те ља и све ти те ља.

Све ти цар Кон стан тин је био човек Бож ји пре ко које га је Бог Живи Духом 
Све тим, уз сарад њу и садеј ство њего ве сло бод не воље, сагла сно пред веч ном 
нау му Бож јем о спа се њу све та, про ме нио ток исто ри је рода људ ско га. Било је 
то, уисти ну, чудо Бож је: један римски цар, педе сет сед ми од осни ва ња Рима, 
све га десе так годи на после вре ме на нај стра шни јих гоње ња Цркве и хри шћа на 
под царем Дио кле ци ја ном, не само што пре ки да гоње ње хри шћан ске Цркве, 
које је тра ја ло гото во три сто ти не годи на, већ и поста је нај пре бла го на кло ни 
покр о ви тељ хри шћан ства, а потом и први хри шћан ски цар. Какво је то било 
чудо, каква побе да Крста Хри ста Бого чо ве ка, Крста Јаг ње та Бож јег, над нај
моћ ни јим, нај не ми ло срд ни јим и нај о па сни јим цар ством људ ским у дота да
шњој исто ри ји!

И сâм живот Кон стан ти нов био је чудо Бож је га про ми шља ња о роду људ
ском. Иза бран од утро бе матер ње (Гал. 1, 15) за вели ко дело Бож је, пре о бра
же ње све та у хриш ћан ски свет, Кон стан тин, пото њи рим ски цар, родио се око 
272. годи не по Хри сту у про вин ци ји Гор њој Мези ји, – данас је то наша отаџ би
на Срби ја, – у рим ском гра ду Наи су, дана шњем Нишу, на сре до кра ћи Исто ка и 
Запа да. Мла дост је про жи вео на Запа ду Евро пе, на дво ру свог оца Кон стан ци ја 
Фло ра у Бри та ни ји, да би, као већ ста са ли одва жни и неу стра ши ви вој ско во ђа, 
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после вој нич ких побе да у Риму и царе ва ња у запад ном делу Рим ско га Цар ства, 
пре сто ни цу ује ди ње ног Цар ства 330. годи не пре нео на Исток, у град назван по 
њему Кон стан ти но пољ („Кон стан ти нов град”), познат и као Нови Рим, а изгра
ђен на месту малог, али древ ног гра да на Бос фо ру који се звао Визан ти он, да 
би се „ново вино” – духов но вино хри шћан ске кул ту ре и циви ли за ци је, вино 
Новог, хри шћан ског Рима, новог, хри шћан ског Цар ства, нове, хри шћан ске 
исто ри је – нали ло „у мехо ве нове” (Мт. 9, 17), у мехо ве Ромеј ско га Цар ства 
или Визан ти је. Тиме је у сво јој бого и за бра ној лич но сти обје ди нио и возгла вио 
све ко ли ку тада шњу васе ље ну: и Сре до зе мље, и Запад, и Исток, и Север, и Југ, и 
као истин ски човек Бож ји – син Ада мов који у себи садр жи све чети ри стра не 
све та, сав космос у мало ме – у сабир но сочи во сво је лич но сти при мио све тлост 
Бож ју, све тлост Јеван ђе ља Хри сто вог, све тлост вере хри шћан ске, и њоме оба
сјао васе ље ну.

„Ходи те, људи, и види те дела Бога Који учи ни чуде са на земљи!” (Пс. 45, 
9). Ова ко је, у име све це ле Цркве и хри шћан ско га Наро да Бож јег сво га вре ме на 
и свих веко ва, пса лам ским речи ма усклик нуо чуве ни цркве ни исто ри чар Евсе
ви је из 4. века, савре ме ник и био граф све тог рав но а по стол ног цара Кон стан ти
на I Вели ког, гле да ју ћи сва Кон стан ти но ва, за Цркву и хри шћа не бла го при јат
на дела широм тада шње га Римско га Цар ства. По њего вим речи ма, пре ко цара 
Кон стан ти на је „све тао и ведар дан оба сјао Цркву Хри сто ву”, и не само Цркву 
Хри сто ву него и читав свет и све це ли род људ ски.

„Ходи те, људи, и види те дела Бога Који учи ни чуде са на земљи!”. Овим 
речи ма Сабор на Црква Хри сто ва на дана шњи дан пози ва све људе и наро де 
све та да се моли тве но уди вљу ју пред тај ном јавља ња Бога и Њего вих чуде сних 
дела, као и Њего ве пре о бра жај не лепо те у бого у кра ше ној лич но сти и исто риј
ским дели ма све то га цара Кон стан ти на, прво га хри шћан ско га вла да о ца у исто
ри ји, духов ног зачет ни ка цело куп не хри шћан ске циви ли за ци је.

Да није било све то га цара Кон стан ти на, у Богу и Богом Вели ког, све ко
ли ка исто ри ја све та дру га чи је би изгле да ла. Да није било њега и њего вог поста
вља ња хри шћан ског ства ралач ког мак си ма ли зма у нај ду бље токо ве меди те ран
ске кул ту ре и циви ли за ци је, не би било европ ске хри шћан ске писме но сти, ни 
умет но сти, ни нау ке, ни кул ту ре уоп ште, макар не у оном виду који нам је 
кроз исто ри ју познат до данас. Дубље посма тра но, све је то наста ло из њего
вог коле но пре кло ног сми ре ња пред Царем над царе ви ма, Хри стом Рас пе тим 
и Вас кр слим, из сме р ног ста вља ња Хри сто во га моно гра ма ХР на цар ски шлем, 
то јест из њего вог упе ча ће ња Име на Хри сто вог, ето са и ума Хри стовог у ум и 
срце њего во.

Да није било све то га цара Кон стан ти на, не би било ни хра ма, Све те Пре
му дро сти у Царигра ду да сија све тло шћу Хри ста Сло ва и Кра со те свој васе ље
ни; не би било све тих рав но а по стол них Кири ла и Мето ди ја, посла тих из Кон
стан ти но вог гра да међу Сло ве не; не би било крште ња Сло вена и дру гих наро да, 
не би било све тог Јова на Вла ди ми ра, ни Сте фа на Нема ње, – све то га Симе о на 
Миро то чи вог, – родо на чел ни ка све то род не лозе Нема њи ћа, чију девет сто го ди
шњи цу рође ња про сла вља мо ове годи не, а који је и сâм сво јим одлуч ним вла да
њем под зна ком Крста и сво јим сме р ним и све тим живо том у Хри сту дубин ски 
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про ме нио ток срп ске исто ри је, пре у сме рив ши га у окри ље све то га Пра во сла
вља, у загр љај са Све том Пре му дро шћу кон стан ти но пољ ском, а пре ко ње са 
Јеру са ли мом небе ским, Гра дом Бога Живо га.

Бог, Који и „од каме ња поди же децу Авра а мо ву” (Мт. 3, 9), стр пљи во је 
и посте пе но узво дио рим ског цара Кон стан ти на, Свог иза бра ни ка, од незна бо
штва ка досто јан ству испу ње ња исто риј ске миси је, слич не апо стол ској.

Нај пре му је, уочи одлу чу ју ће бит ке са беза ко ним рим ским савла да рем 
Мак сен ци јем, надо мак Рима, код Мил виј ског моста пре ко реке Тибра, 312. 
годи не, дао при прем но бого ја вље њеоткри ве ње: Крст на небу, сачи њен од бли
ста вих зве зда, као знак њего ве побе де у рату про тив непри ја те ља. Ово бого ја
вље њекрсто ја вље ње пред ста вља ло је суд бо но сну пре крет ни цу у Кон стан ти но
вом лич ном и вла дар ском живо ту.

Како цркве ни исто ри чар Евсе ви је наво ди у Жити ју Кон стан ти но вом; 
цар Кон стан тин му је о овом крсто ви ђе њу лич но испри чао: „Јед но после под
не, када се сун це већ поче ло кло ни ти запа ду, сво јим очи ма видех на небу Крст 
Господ њи, сачи њен од звездâ, који је сијао јаче од сун ца, и на крсту напи са но: 
Овим побе ђуј!” Но, буду ћи да је за ста ре Римља не, као мно го бо шце, крст био 
рђав знак, пред знак несре ће, јер је рим ско суд ство на рас пе ће на крсту, као 
нај стра шни ју казну, осу ђи ва ло само нај те же зло чин це, цар Кон стан тин је био 
у вели кој недо у ми ци у погле ду сми сла виђе ња. Исте ноћи му се јавио Хри стос 
и, пока зав ши му још јед ном зна ме ње Крста, запо ве дио: „Начи ни ова кав Крст 
и наре ди да се носи пред тво јом вој ском и побе ди ћеш све непри ја те ље сво
је”. Цар Кон стан тин је посту пио по запо ве сти Хри сто вој и њего ва мало број на 
вој ска је сутра дан, под зна ком Крста, одно сно хри сто гра ма ХР (почет них сло
ва име на Хри сто вог изо бра же них на вој нич кој заста ви), одне ла вели чан стве ну 
побе ду над број ча но неу по ре ди во над моћ ни јом вој ском цара Мак сен ци ја, који 
се при ли ком бек ства са бој ног поља уда вио у Тибру.

Сâм цар Кон стан тин је, од тада до кра ја сво га земаљ ско га живо та, у свим 
бит ка ма и све ча ним при ли ка ма, на сво ме цар ском шле му носио моно грам 
„ХР” као знак сво је пот пу не пот чи ње но сти Хри сту, чиме је запо чео бли ста ви 
и мно го ве ков ни низ вели ких хри шћан ских царе ва и кра ље ва и на Исто ку и на 
Запа ду, који су себе сма тра ли сме р ним „слу га ма Хри сто вим”, како су се мно ги 
од њих, кроз исто ри ју, и пот пи си ва ли у сво јим вла дар ским пове ља ма и ука зи ма.

Све је било божан ски чуде сно у живо ту све то га цара Кон стан ти на. Вој на 
побе да над Мак сен ци јем омо гу ћи ла је, у дубљем сми слу, изда ва ње Меди о лан
ског (Милан ског) едик та 313. годи не. Тим актом је хри шћа ни ма била дозво ље
на сло бо да веро и спо ве да ња, а имо ви на оте та хри шћа ни ма и Цркви –  вра ће на 
исти ма. После Милан ског едик та, цар Кон стан тин је издао читав низ зако на 
повољ них за Цркву: уки ну та је тра ди ци о нал на рим ска смрт на казна раза пи ња
њем на крст, уки ну те су смр то но сне гла ди ја тор ске и дру ге игре у Коло се у му и 
у аре на ма широм Цар ства, уки ну то је  при но ше ње крв них жрта ва, допу ште на 
је изград ња хри шћан ских црка ва, озва ничена је у јав ном живо ту дота да шње 
уну тарцркве но пра зно ва ње неде ље као дана Вас кр се ња Хри сто вог, сиро чад и 
ништи су при мље ни под цар ско покр о ви тељ ство. Тиме је био, уства ри, отво рен 
пут за чуде сно дело мно го ве ков но га тру да на пости за њу сим фо ни је, – сагла сја
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Цркве и држа ве, – које ће обе ле жи ти читав ток хиља ду го ди шње исто ри је Визан
тиј ско га Цар ства, све до њего во га пада 1453. годи не.

Бри ну ћи се, током свог три де се то го ди шњег царе ва ња (306–337), о спо
ља шњем уре ђе њу и порет ку Цар ства, бри нуо се, од Милан ског едик та па нада
ље, све више и о духов ном. У циљу сузби ја ња јере си, које су у првој поло ви ни
4. века жесто ко наср та ле на Цркву, њено уче ње и живот, све ти цар Кон стан тин 
је сазвао неко ли ко цркве них сабо ра про тив јере ти кâ дона ти стâ (који су, про
тив но уче њу Цркве, учи ли да поно во тре ба кршта ва ти оне који су се одре кли 
Хри ста током рим ских про го на), 314. годи не у Аре ла ту, дана шњем Арлу, и 316. 
годи не у Мила ну, за који је напи сао и цар ску Посла ни цу сабор ским епи ско пи ма 
(у којој „као слу га Хри стов чека суд Хри стов о пита њу дона ти стâ, који је и суд 
сабра ног епи ско па та”).

Вој нич ке побе де постиг ну те 324. годи не код Адри ја но по ља и Хри со по ља 
над Лици ни јем, царем источ ног дела Рим ског Цар ства и мрзи те љем хри шћан
ства, намер ним да обно ви паган ски иден ти тет Импе ри је и про го не хри шћа на, 
омо гу ћи ле су Кон стан ти ну не само да успо ста ви власт над чита вим Цар ством 
већ и да сазо ве Први васе љен ски сабор 325. годи не у Нике ји. Тај Сабор је зна
чио побе ду апо стол ске пра во слав не вере над све пре вар ном Ари је вом јере си, 
то јест над бого хул ним уче њем да Исус Хри стос није веч ни и бес по чет ни Бог, 
јед но су штан Оцу, већ ство ре ње Оче во, чиме је Ари је хулио и на саму Све ту 
Тро ји цу и на читав домо строј спа се ња – на Ова пло ће ње, крсно стра да ње и смрт, 
Вас кр се ње, Ваз не се ње и нис по сла ње Духа Све то га – Педе сет ни цу, на Цркву као 
Тело Хри сто во. И ова сабор на побе да Цркве, а ујед но и Кон стан ти но ва побе да, 
под зна ком Крста Хри сто во га, у бор би за чисту и спа со но сну веру пра во слав
ну, није ништа мања од свих њего вих вој нич ких побе да него је уства ри већа и 
трај ни ја од њих.

У сво јој дубљој чежњи да све и сва засну је на бого от кри ве ном му зна ме њу 
Крста као сми сло дав ног срца исто ри је, све ти цар Кон стан тин шаље сво ју мај ку, 
цари цу Јеле ну, у миси ју на Исток, да про на ђе Крст на којем је Господ и Спа
си тељ све та био раза пет, буду ћи да се, као цар и вој ско во ђа у чијим је рат ним 
похо ди ма про ли ве но мно го људ ске крви, осе ћао недо стој ним да то сâм учи ни. 
Све та цари ца Јеле на је, чудом Бож јим, про на шла Крст на коме је био раза пет 
Господ Исус Хри стос, а патри јарх Мака ри је је 326. годи не, у име Сабор не и 
Васе љен ске Цркве и у име цара, поди гао („воздви гао”) Крст часни над чита ву 
васе ље ну. И то Ваз дви же ње (Узди за ње) Крста Хри сто вог над чита ву васе ље ну и 
исто ри ју јесте, уства ри, глав но живот но дело Кон стан ти но во. Тим чином он је 
све ко ли ку исто ри ју рода људ ско га ста вио под знак Крста и крсне побе де Хри
сто ве над ђаво лом, смр ћу, злом, гре хом и тру ле жно шћу. Кроз Крст Хри стов, 
подиг нут сим во лич ки у Јеру са ли му над чита ву тво ре ви ну Бож ју, као кроз ону 
кап росе, као кроз сабир но сочи во, као кроз есха то ло шку зени цу исто ри је, све
тлост Бож ја се без мер но изли ла у чита ву твар и живот, у кул ту ру и циви ли за ци ју 
рода људ ског, раз го рев ши се божан ским огњем Хри сто вим, огњем хри шћан ства 
које је сво јим литур гиј ским про сла вља њем Ова пло ће ња Бож јег у Лич ности Хри
сто вој и обо же ња чове ко вог у Хри сту пре о бра зи ло, бла го да ћу Духа Све то га, и 
вре ме и про стор, и људ ска тела и душе, јед ном реч ју – све и сва.
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Све ти цар Кон стан тин и цари ца Јеле на су поди гли више од два де сет црка
ва по чита вој Све тој Земљи, укљу чу ју ћи бази ли ку над пећи ном Рође ња Хри сто
вог у Вите леј му, цркву на Гори маслин ској на месту Ваз не се ња Господ њег, храм 
у Гет си ма ни ји на месту Успе ња Пре све те Бого ро ди це и, пре све га, храм Вас
кр се ња над Гро бом Господ њим у Јеру са ли му. Но, ако су и дру ги хри шћан ски 
вла да ри поди гли јед ну цркву, а неки од њих и више десе ти на вели чан стве них 
црка ва и мана сти ра, све ти цар Кон стан тин је за собом, једи ни од свих, оста
вио хри шћан ско цар ство, хри шћан ску васе ље ну, као сво ју сабор ну заду жби ну, 
уздар ни при нос и бла го да ре ње (евха ри сти ју) Богу Живо ме.

Чине ћи сва ова без број на добра и бого у год на дела, као осни вач првог 
хри шћан ског цар ства, као заду жби нар мно гих црка ва и мана сти ра широм тога 
Цар ства, као одлуч ни заштит ник вере пра во слав не, све ти цар Кон стан тин је 
све вре ме био све стан да је „сва добро чин ства при мио од Све ви шње га Бога”, 
те зато и каже: „Моју слу жбу Бог је нашао и оце нио као поде сну за испу ње ње 
Њего ве воље. Почев ши од Бри тан ско га мора, уз помоћ Све ви шње Силе, гонио 
сам пред собом све стра хо те које су ме сре та ле да бих род људ ски, вас пи та
ван под мојим ути ца јем, при звао на слу же ње све ште ном Зако ну Бож јем и под 
руко вод ством Нај ви ше га Бића при вео пре бла же ној вери”.

Све ти цар Кон стан тин је, после учи ње но га за Цркву и Народ Бож ји, тек на 
самрт ној посте љи при мио све то крште ње, јер се, као истин ски раб Хри ста Бога 
и истин ски сме р ник пред Богом Живим, сма трао недо стој ним да – због свих 
цар ских дужно сти које су у исто ри ји увек пове за не са овим или оним неиз бе
жним држав ним наси љем над људи ма, ако и гре шним, али бого ли ким –при ми 
крште ње пре смрт но га часа. Сво ју послед њу, пред смрт ну моли тву завр шио је 
сми ре ним и опит ним речи ма истин ско га бого вид ца: „Имам чвр сту веру да сам 
се при че стио божан ском Све тло шћу и да сам удо сто јен бесмрт но га живо та”.

И Бог је, на кра ју Кон стан ти но вог земаљ ског живо та, учи нио још јед но 
чудо Сво га Про ми сла: бла го и зво лео је да душу Сво г угод ни ка при ми упра во на 
Све ту Педе сет ни цу, дан Сила ска Духа Све то га и дан Сабор не Цркве, 337. годи
не у Нико ми ди ји, потвр див ши га тиме као истин ски рав но а по стол но га све ти
те ља. Црква Хри сто ва и цар ство хри шћан ско су га сахра ни ли часно у њего вој 
заду жби ни, цркви Све тих Апо сто ла у Кон стан ти но по љу, поло жив ши њего во 
тело у цар ски ков чег изме ђу два на ест пра зних ков че га за два на ест апо сто ла 
Цркве, чиме је цркве носабор но била потвр ђе на њего ва исто риј ска уло га „три
на е стог апо сто ла” Цркве.

Из духа Милан ског едик та може мо изву ћи дра го це ну пору ку и поу ку. 
Она је у зна ку неиз бе жних инте гра ци ја наро да и кул ту ра, с јед не стра не, и 
зако ни те тежње очу ва ња соп стве ног иден ти те та у свим њего вим одред ни ца ма 
и димен зи ја ма, са дру ге стра не. Нити је пре по руч љи во оно једин ство које уни
фор ми ше и гута осо бе ност нити је пожељ но него ва ње само свој но сти којим се 
уки да ју зајед ни штво и уза јам ност.

Све ово важи и за про цес збли жа ва ња и сарад ње изме ђу хри шћа на: јед на 
од две ју недо пу сти вих крај но сти јесте тен ден ци ја ка наме та њу сво је – обич
но пар ци јал неинтер пре та ци је вере и порет ка, а дру га је ком би на ци ја само за
до вољ не само до вољ но сти и небра то љу би ве рав но ду шно сти пре ма дру ги ма и
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дру га чи ји ма. Она прва зна чи под ле га ње духу про зе ли ти зма и уни ја ће ња, ова 
дру га одсу ство љуба ви и пад у иску ше ње сек та шког псев до ме си ја ни зма као 
суро га та за истин ску, сабор ну, като ли чан ску цркве ност, а обе – скре та ње са 
пута аутен тич ног дија ло га, дија ло га исти не и љуба ви, у духу сло бо де и отво ре
но сти свих за све. Обе крај но сти, и фари сеј ско само о прав дава ње по сва ку цену 
и инкви зи тор ско осу ђи ва ње свих дру гих и дру га чи јих, јесу страм пу ти ца, а не 
пут. Да се не би и нама деси ло да кре не мо стрампу ти цом, као један од про ви
ден ци јал них путо ка за може нам послу жи ти упра во пору ка Милан ског едик та.

На кра ју, још тре ба да истак не мо да су хри шћан ске нор ме и прак са нашле 
изво ри ште у Милан ском едик ту. Те нор ме ће се аутен тич но обли ко ва ти у Cor
pus iuris civi lis Кон стан ти нов ског насле ђа. Посеб на бри га за сиро ма шне, тежња 
ка пра во вер ној цркве ној орга ни за ци ји, бор ба про тив коруп ци је и зло у по тре бе 
вла сти код висо ког чинов ни штва – све то поста је све изра зи ти ја одли ка Кон
стан ти но вих наслед ни ка, источ но рим ских (ромеј ских) царе ва.

Зато је наш апел да Цркве и вер ске зајед ни це раде на про мо ви са њу и 
зашти ти сло бо де веро и спо ве сти, као и на јача њу сарад ње у одбра ни уни вер зал
них осно ва пра ва на сло бо ду веро и спо ве сти или веро ва ња. Исти чу ћи непро ла
зну вред ност и трај ну акту ел ност Милан ског едик та, све до ци смо данас, нажа
лост, вели ког стра да ња хри шћа на по целом све ту, наро чи то у Сири ји и дру где 
на Бли ском и Сред њем Исто ку. Чак су и наче ла Едик та угро же на у неким држа
ва ма, па, нажа лост, и у нашем сусед ству, где Његово Блаженство Архи е пи скоп 
охрид ски  Јован на прав ди Бога чами на роби ји, зато чен са пре ступ ни ци ма, и 
то само због њего ве вер но сти Цркви и њеном све ште ном једин ству и порет ку.

Нарав но, ми крст свој носи мо. Зато, дра га бра ћо и сестре, Крстом Хри
сто вим побе ђуј те сва ки грах и сва ко зло, пре све га у себи сами ма, боре ћи се, 
попут све то га цара Кон стан ти на, неод ступ но „као добри вој ни ци Ису са Хри
ста”, „јача ју ћи у бла го да ти која је у Ису су Хри сту” (II Тим. 1,1 и 3)! И ника да 
веру све ту не про дај те за вече ру „ово га све та”, и ника да се душом и телом не 
одва јај те од оно га што је „све то и мило ме Богу при сту пач но”! Држи те се све
те Цркве Хри сто ве, све то ду хов ске Мај ке сво је, јер је Црква непо бе ди во Тело 
Хри сто во, које је, кроз све веко ве исто ри је, побе ђи ва ло, побе ђу је и побе ди ће 
све по бед ном силом Све те Тро ји це, Бога Живо га Који тво ри чуде са, сада и увек 
и у веко ве веко ва. Амин.

Дано у гра ду Нишу, 6. окто бра лета Господ ње га 2013. 

Ваши моли тве ни ци пред Госпо дом:

АР ХИ Е ПИ СКОП ПЕЋ КИ, МИ ТРО ПО ЛИТ БЕ О ГРАД СКО-КАР ЛО ВАЧ КИ
И ПА ТРИ ЈАРХ СРП СКИ ИРИ НЕЈ 

Ми тро по лит за гре бач кољу бљан ски ЈО ВАН 
Ми тро по лит цр но гор скопри мор ски АМ ФИ ЛО ХИ ЈЕ 
Ми тро по лит да бро бо сан ски НИ КО ЛАЈ 
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Епи скоп ша бач ки ЛА ВРЕН ТИ ЈЕ 
Епи скоп срем ски ВА СИ ЛИ ЈЕ 
Епи скоп ба ња луч ки ЈЕ ФРЕМ 
Епи скоп бу дим ски ЛУ КИ ЈАН 
Епи скоп ка над ски ГЕ ОР ГИ ЈЕ 
Епи скоп ба нат ски НИ КА НОР 
Епи скоп но во гра ча нич косред ње за пад но а ме рич ки ЛОН ГИН 
Епи скоп ис точ но а ме рич ки МИ ТРО ФАН 
Епи скоп бач ки ИРИ НЕЈ 
Епи скоп бри тан скоскан ди нав ски ДО СИ ТЕЈ
Епи скоп звор нич коту злан ски ХРИЗОСТОМ 
Епи скоп осеч копољ ски и ба рањ ски ЛУ КИ ЈАН 
Епи скоп за пад но е вроп ски ЛУ КА 
Епи скоп ти моч ки ЈУ СТИН 
Епи скоп врањ ски ПА ХО МИ ЈЕ 
Епи скоп шу ма диј ски ЈО ВАН 
Епи скоп сла вон ски СА ВА 
Епи скоп бра ни чев ски ИГ ЊА ТИ ЈЕ 
Епи скоп ми ле шев ски ФИ ЛА РЕТ 
Епи скоп дал ма тин ски ФО ТИ ЈЕ 
Епи скоп би хаћ копе тро вач ки АТАНАСИЈЕ 
Епи скоп бу ди мљан сконик шић ки ЈО А НИ КИ ЈЕ 
Епи скоп за хум скохер це го вач ки ГРИ ГО РИ ЈЕ 
Епи скоп ва љев ски МИ ЛУ ТИН 
Епи скоп ра шкопри зрен ски ТЕ О ДО СИ ЈЕ 
Епископ нишки ЈОВАН
Епи скоп за пад но а ме рич ки МАК СИМ 
Епи скоп гор њо кар ло вач ки ГЕ РА СИМ 
Епи скоп аустра лиј сконо во зе ланд ски ИРИ НЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епи скоп умировљени звор нич коту злан ски ВА СИ ЛИ ЈЕ
Епи скоп уми ро вље ни за хум скохер це го вач ки АТА НА СИ ЈЕ  
Епи скоп умировљени сред њо е вроп ски КОН СТАН ТИН 
Ви кар ни Епи скоп је гар ски ПОР ФИ РИ ЈЕ 
Ви кар ни Епи скоп мо ра вич ки АН ТО НИ ЈЕ 
Викарни Епископ липљански ЈОВАН
Викарни Епископ ремезијански АНДРЕЈ

ОХРИД СКА АР ХИ Е ПИ СКО ПИ ЈА:
Ар хи е пи скоп охрид ски и Ми тро по лит скоп ски ЈО ВАН 
Епи скоп по ло шкоку ма нов ски ЈО А КИМ 
Епи скоп бре гал нич ки и мје сто бљу сти тељ
Епар хи је би тољ ске МАР КО 
Ви кар ни Епи скоп сто биј ски ДА ВИД

Штампа: Штампарија Издавачке фондације Архиепископије београдскокарловачке, Београд, Краља Петра 5


